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ПЉАЧКА И ОТИМАЧИНА

1 Борба за опстанак

Од најдавнијих времена, човек је у својим насеобинама
морао да се брани од великог броја опасности. Грабљивице, напади из суседних села, освајачке војске издалека...
Током средњег века мале насеобине биле су већини тога
изложене на милост и немилост.
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Све је могло да послужи за
одбрану од нападача.

У одбрани је могло послужити
све што је надохват руке. Сељани су користили ножеве, косе,
мотке па чак и камење, али то се
показало недовољним да се одупру мачевима, секирама, копљима и штитовима.

Пљачкаши, највећа опасност
тог доба
Пљачкаши су немилосрдно и запањујуће насилно нападали села и насеобине
односећи све што је било од вредности, сејући за собом смрт и пропаст.
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Прво жене и деца!

Приоритет је био спасити
најслабији део становништва, иако би често цело
место било опустошено а сви
његови становници побијени.
Њихове куће, највећим делом
од сламе и дрвета, често би
прогутао пламен.
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Било је окрутно... и по закону!

Пљачка и отимачина сматране
су за нешто сасвим нормално
у време рата а плен је трупама
био веома важан. Није било
никог да становништво
брани од ових напада.
Замисли само колико
су се небезбедно
осећали...
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Шума, најбоље скровиште

Када се село налазило у близини шуме, често би сви становници
покушали да побегну тражећи скровиште и уточиште у њеном
шипражју. Раздвојили би се и раштркали; али чак би и тако губици
били велики...
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Слатки бонус

Један војник могао је и да учетворостручи плату коју је добијао од војске, ако је имао среће и ако је
ц
село које је пљачкао чувало благо и друге драгоцености.
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Један француски краљ покушао је у томе
ме да
заведе ред.

Анри IV забранио је 1590. (готово сто година по
о
на
завршетку средњег века) да пљачка и отимачина
градова трају дуже од 24 сата.
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Викинзи су били застрашујући пљачкаши.

Пљачкаши који су долазили из Скандинавије, пре свега из Норвешке, били су најокрутнији и најнемилосрднији. Оскудица у њиховим земљама терала их је ка југу Европе,
где су ови велики ратници харали.

ДА ЛИ ЗНАШ?
Викинзи су нападали пре
свега приобална села.
Искрцали би се брзином
светлости, опустошили
неко насеље и вратили се
на своје бродове.
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Пљачка није укинута
све до 1949. године!
Иако је са модернизацијом
друштва пљачка знатно
смањена, вековима је и
даље постојала, пре свега
у време рата. Коначно је
забрањена тек Женевском
конвенцијом, пре само
нешто више од 60 година!
9

ПРВЕ УТВРЂЕНЕ НАСЕОБИНЕ

11 У потрази за мирним животом

Природно је да су насеобине подизане у све
безбеднијим областима и штитиле се оградама од коља како би се уљези држали на одстојању. Ако су имали среће да се налазе на месту
окруженом водом, живели су у некаквој сигурности. Ако би одлучили да се населе на некој
стрмој планини, одбрана је била још једноставнија, иако је живот био неугоднији... Важно је
било зауставити могуће нападаче.
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Активности су се одвијале
унутар зидина

Све сеоске активности, осим
лова и испаше, одвијале су
се на простору заштићеном
зидинама. Уобичајено
је било у насељу затећи повртњаке, стаје за
животиње и најразличитије занатске радионице.

Наслеђе Римског царства

Прве насеобине опасане зидовима следиле су пример
римских каструма, који су били војни кампови окружени високим зидовима од коља,
са стражарницама на
свим вратима.

ДА ЛИ ЗНАШ?
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Како би се насеобине боље
заштитиле, секли су све више
и више дрвећа, што је могло
да доведе до тога да целе
шуме буду посечене.
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